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امــروزه فضاهــاى شــهرى نقــش 
تحــوالت  عرصــه  در  چند گانــه اى 
شهرى و زندگى روزمره شهروندان 
ايفــا مى كننــد. در اين ميــان، گذران 
اوقــات فراغــت و تفريــح از جملــه 
نياز هاى ديروز و امروز بشــر است 
كه چگونگــى انجام يافتن آن در جوامع مترقى، فرايندى 
فرهنگى و آموزشى محسوب مى شود و نقش به سزايى 
در بروز كماالت انسانى دارد. فضاهاى شهرى به عنوان 
مهم ترين عرصه تبلور و تحقــق اين امر همواره مورد 
توجــه برنامه ريزان و مديران حوزة گردشــگرى قرار 
گرفته است. نواحى شهرى به علت دارابودن جاذبه هاى 
گردشــگرى متنوع، در اكثر موارد، مقاصد گردشگرى 
مهمى محســوب مى شــوند. موزه ها، بناهــاى يادبود، 
سالن هاى تئاتر، استاديوم هاى ورزشى، پارك ها، شهر 
بــازى، مراكز خريــد، مناطقى با معمــارى تاريخى و 
مكان هايى مربوط به رويدادهاى مهم و ... را مى توان از 
جملة اين جاذبه ها برشمرد (Timothy,1995: 63). چنانچه 
هر يك از جاذبه هاى نام برده در قالب يك فضاى شهرى 
مورد بررســى قرار گيرند، مى توان آنها را در دو دسته 
كلى جاى داد. دستة نخست فضاها و كاربرى هاى مدرن، 
چون اســتاديوم ها و شهربازى و مراكز خريد امروزى 
است. اما دســتة دوم شامل هســته و بافت تاريخى و 
طبيعى شــهر ها و بناهاى با ارزش و يادمانى و آثارى 
از اين دســت است كه به طور كلى جاذبه هاى تاريخى ـ  

فرهنگى يك شهر را در خود جاى مى دهد. 
هدف اين بحث بررسى وضعيت موجود و مزيت نسبى 
اكثر شــهر هاى متوســط و بزرگ  كشور و جاذبه هاى 
موجود در آنها با رويكرد توسعه گردشگرى مى باشد.  
لذا در ادامه مقاله با بررسى اجمالى دسته نخست جاذبه ها، 
بر نقش و داليل اهميت مراكز تاريخى شــهر به عنوان 
مهم ترين مزيت گردشگرى شهرى در ايران تأكيد مى شود.
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جاذبه هاى مدرن شهرى     
جاذبه هاى مدرن در واقع، دسته اى از فضاها و كاربرى هاى شهرى است 
كه بر اساس نياز هاى امروزى انسان و پيشرفت هاى تكنولوژيك ايجاد شده 
ــالوه بر رفع نياز هاى اقتصادى و اجتماعى، امروزه پررنگ ترين نقش را  و ع
ــهروندان جوامع توسعه يافته و در حال توسعه  در پر كردن اوقات فراغت ش

ايفا مى كند. اما از نگاهى ديگر نقش و اهميت آنها در توسعه و رونق پديدة 
ــگرى در جوامع مختلف يكسان نيست. در برخى كشور ها و شهر ها  گردش
سرمايه گذارى هاى عمده اى در اين عرصه انجام يافته است و البته با توجه به 
زمينه و زير ساخت هاى موجود در آنها مى توان بازدهى و عملكرد اين گونه 

برنامه ها را در جذب گردشگر داخلى و خارجى موفق ارزيابى كرد.
ــهرى عمل  ــهر محدود، در مقياس ش اين مراكز در ايران به جزء چند ش
ــهرى غالباً به  ــرده، كميت و به خصوص كيفيت حضور آنها در فضاى ش ك
گونه اى است كه نمى توان آنها را به عنوان يك مركز جذب گردشگر تلقى 
نمود و تنها در برخى موارد شاهد رونق مراكز مدرن جذب گردشگر در كنار 
جاذبه هاى تاريخى، طبيعى و فرهنگى شناخته شده كشور مى باشيم. البته 
ــى و برطرف كردن موانع در جهت توسعه اين بخش، خود نياز  آسيب شناس
ــى عميق ترى دارد اما آنچه مسلم است همواره توسعه و پيشرفت  به بررس
ــگرى با اولويت دادن به مزاياى نسبى موجود در  هر صنعت از جمله گردش

آن انجام مى پذيرد.
مراكز تاريخى شهرها

ــكل گيرى شهر هاى شرقى- اسالمى، بخش مركزى  با توجه به نحوه ش
شهر ها داراى نقش حياتى بوده و از اهميت زيادى برخوردار هستند و هنوز 
خيابان هاى بزرگ، بزرگراه ها، شاهراه ها و مراكزى چون فرودگاه و راه آهن 
نتوانسته ساختار گردشگرى شهرى را در آنها تغيير دهد (موحد،1387). 
مراكز تاريخى شهر هاى ايران مهم ترين جاذبه هاى گردشگرى اين شهر ها 

ــه فرد مكانى، تاريخى و  ــتند و وجوه متمايز و خصوصيات منحصر ب هس
ــهر را در واقع بايد در همان بافت تاريخى و آثار كالبدى و  فرهنگى هر ش
ــتجو نمود. درست همان مكان هايى كه  معنايى به جاى مانده در آن جس
ــكل گيرى آنها بر پاية معمارى سنتى و وحدت  تصور مى شود به علت ش
ــابه شهر ها ى ايران باشند، در عمل و  ذاتى موجود در آن مى بايد وجه تش
در نتيجة شرايط ويژه موجود در بستر آنها، به عنوان مكان هايى هويت ساز 
و متمايز، به جاذبه هاى گردشگرى شهر مبدل مى شوند. با اين حال موارد 
ذيل كه حاصل تعامل عوامل تاريخى، فرهنگى و طبيعى تاثير گذار در شهر 

بازار زنجان و كرمان در عين داشتن كاربرى مشترك و استفاده از معمارى سنتى از جهات مختلف متمايز هستند. 
بازار كرمان
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جمع بندى 
پيشينه و شرايط حال حاضر شهر هاى ايران نشانگر اين حقيقت است كه ويژگى ها و مزيت هاى ذكر شده براى مركز تاريخى شهر در خصوص 
غالب شهر هاى تاريخى كشور صدق مى كند. ليكن به دليل فقدان زير ساخت هاى مناسب جهت ايجاد جاذبه هاى مكمل، توجه به مراكز تاريخى 
شهر به عنوان مهم ترين و مؤثر ترين مزيت نسبى در  جذب گردشگران داخلى و خارجى و توسعه صنعت گردشگرى در شهر هاى متوسط كشور 

از اهميت ويژه اى برخوردار است. 

است، در جهت اثبات اين ادعا مطرح مى شوند :
1 مركز تاريخى شهر، محل تبلور فرهنگ هاى بومى

ــهر و ساختار كلى آن در واقع حاصل  شكل گيرى مركز تاريخى هر ش
زندگى شهروندان و محصول تعامالت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آنان 
ــتر شهر است لذا بيشترين نمود آن در اين مكان ظهور مى يابد. بر  در بس
اين اساس بافت تاريخى شهر مناسب ترين مكان براى درك وجوه مختلف 
ــگ بومى و محلى و چگونگى تأثير آن بر جنبه هاى مختلف زندگى  فرهن
ــهرى به شهر ديگر و از فرهنگى به  ــهرى است و طبيعتاً، اين امر از ش ش
فرهنگ ديگر متفاوت خواهد بود. اين در حالى است كه اين گونه تفاوت ها 
در بافت نوساز شهرى جايى براى عرضه نداشته و گردشگران در مدت كوتاه 
ــهر فرصت ادراك آن را به عنوان يك جاذبه گردشگرى  حضور خود در ش

نخواهد داشت.
2 شكل گيرى ساختار شهر بر بستر طبيعى منحصر به فرد

شكل زمين، عوارض و پديده هاى طبيعى و خصوصيات بستر از جمله 
تأثير گذارترين مسائل بر ساختار كلى و استخوان بندى شهرها هستند كه 
ــكل داده اند.  ــهر را ش ــتر تاريخ و در تعامل با ديگر عوامل، كالبد ش در بس
ــنتى در هر شهرى بنا بر مقتضيات بستر  لذا جلوه هاى ظهور معمارى س
طبيعى منحصر به فرد آن شهر بوده و بر اين اساس مركز تاريخى هر شهر، 
منظر خاص خود را خواهد داشت. در حالى كه شهرسازى نوين با تكيه بر 
روش هاى شناخته شدة عمدتاً تكرارى و با بهره گيرى از  قدرت تكنولوژى، 
ــعى در تغيير شكل زمين و هم شكل نمودن بافت هاى جديد شهرى در  س

شهر هاى مختلف دارد. 
3 ويژگى هاى اقليمى متفاوت

ــكل گيرى كالبد  ــزايى در ش ــلماً ويژگى هاى اقليمى، نقش به س مس
ــاى اخير با  ــه دارد. در دهه ه ــر منطق ــهرى ه ــاختار ش معمارى و س
ــاية  ــن معمارى مدرن و ادعاى بين المللى بودن آن و در س رونق گرفت
بهره گيرى از انرژى هاى فسيلى ارزان قيمت، شاهد چشم پوشى از اصول 

ــازى  اقليمى معمارى بوده ايم كه اين امر گامى ديگر در جهت يكسان س
شكل شهر هاى كشورمان تلقى مى شود. لذا در حال حاضر تنها بافت هاى 
ــهر ها  ــازى مراكز تاريخى ش ــى و اصول حاكم بر معمارى و شهرس تاريخ
ــع مى توانند مورد توجه  ــد ويژگى هاى اقليمى منطقه بوده كه به تب واج

گردشگران قرار گيرند.
4 ردپاى سير حوادث تاريخى و خاطرات مشترك در كالبد شهر 

فضاهاى عمومى، نقاط عطف و نشانه هاى شهرى محل ثبت خاطرات 
ــهر است. اين مكان هاى  ــهروندان در طول حيات اجتماعى ش جمعى ش
ــوده و گاه يادآور  ــه گاه داراى ارزش طبيعى، فرهنگى و هنرى ب ــژه ك وي
ــت، نقش ويژه اى در ايجاد و حفظ هويت شهرى  حوادث مهم تاريخى اس
ــل تاريخى در بستر حيات شهر موجب  ــهروندى ايفا كرده و تسلس و ش
ــل بعد مى شود. تأمالت مذكور  ــلى به نس انتقال ارزش هاى منتجه از نس
نشان مى دهد شكل گيرى مفاهيم ذكر شده تنها در بستر تاريخ و گذشت 
ــگران  ــهروندان و در مرحله بعد براى گردش زمان تحقق يافته و براى ش
ــور، تا قبل از توسعه هاى  ــود. در شهر هاى تاريخى كش قابل ادراك مى ش
ــيخته چند دهه اخير، مراكز تاريخى شهر تنها بستر اين تغيير  افسار گس
ــوالت و ثبت خاطرات جمعى بوده اند. لذا امروزه نيز  بازيابى آنها در  و تح

قالب جاذبه هاى گردشگرى عموماً در اين مكان ها  امكان پذير است.
5 بقاى ويژگى هاى بومى و محلى معمارى در بافت تاريخى

بناهاى ساخته شده بر اساس اصول معمارى سنتى ايران داراى ويژگى هاى 
خاصى هستند كه برخى از آنها از محلى به محل ديگر و از شهرى به شهر ديگر 
متفاوت است. اصل بوم آورد بودن معمارى سنتى باعث ايجاد بناهايى مى شود 
ــاس برخى ويژگى ها، چون نوع مصالح، سبك و دورة ساخت و  كه گاه بر اس
تزئينات معمارى، جلوه هاى متمايزى از معمارى ايرانى را در شهر هاى مختلف 
به نمايش مى گذارد. اين امر عالوه بر ايجاد هويت مستقل براى شهر ها، مركز 
ــگران داخلى و خارجى  ــب براى جذب گردش تاريخى آنها را به مكانى مناس

تبديل مى كند.
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